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13 maart 2019
Proathoes, Dennenweg 9 te Assen.
19.30 uur
Bestuur: Patricia Weiland, Hedwig Seidel, Thea Torensma,
Unni de Jong, Arie Koopen, Inge de Priester, Patrick Petzinger
leden: zie presentielijst
Cor de Vries (mk), Jaron Koopen (mk)
Patricia Weiland
Hedwig Seidel
ALV2019

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.
2. Vaststellen notulen van de vorige vergadering d.d. 14 maart 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Vanuit de vergadering wordt aangegeven het niet eens te zijn met het afschaffen van het
etentje op de terugweg na de kerstreis. Het bestuur geeft aan dat per activiteit wordt
bekeken of een etentje wordt aangeboden. Het is niet zo dat het etentje definitief wordt
afgeschaft.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
- Wil Middeljans is afgetreden per januari. Jaron Koopen heeft de taken van het
penningmeesterschap van haar overgenomen.
- Vanuit de vergadering is aangegeven dat Thea conform de statuten niet meer
herkiesbaar zou zijn. Dit zou inhouden dat meerdere bestuursleden niet meer zitting mogen
hebben. In de statuten staat dat een bestuurslid een maximale termijn van 9 jaar in het
bestuur mag zitten.
Besloten wordt Thea te laten aftreden en het bestuur zal kijken in hoeverre de statuten
hierop aangepast kunnen worden. Vervolgens wordt er weer een ALV uitgeroepen waarbij
Thea opnieuw kan toetreden.
- Egbert Meilof heeft geen bericht ontvangen voor de vergadering en is daarom afwezig.
Het bestuur kijkt na of het mailadres bekend is bij de PV en zoekt verder uit waarom hij
geen uitnodiging heeft gehad.
4. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Er zijn veel leden minder, hoe komt dit?
Dit heeft te maken met veel mensen die uit dienst gaan, het bestuur heeft hier verder geen
zicht op de reden waarom. Aan de andere kant melden zich de afgelopen maanden steeds
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vaker leden aan.
5. Jaarverslag van de penningmeester
Het bestuur benoemt dat de financiële stukken na de vergadering weer ingeleverd dienen
te worden
De penningmeester is helaas wegens ziekte afwezig.
Arie neemt dit over voor zover mogelijk, hij licht de cijfers toe.
De kascommissie is nog niet bijeen geweest. Helaas is het niet gelukt om voor een goede
overdracht van penningmeesters te zorgen. Waardoor er veel op Jaron af kwam. Jaron
heeft professionele hulp ingeroepen om te kijken in hoeverre de administratie
vereenvoudigd kan worden. Er zijn nog enkele inhoudingen niet gedaan: Skiën, Elper
Revue en Bremen. Deze worden deze maand ingehouden.
Voorstel vanuit het bestuur is om de kascommissie alsnog uit te nodigen voor een
kascontrole, vervolgens wordt het verslag van de kascommissie gepubliceerd op de
website.
Vanuit de vergadering wordt geadviseerd om een accountant aan te stellen. Dit zou veel in
tijd schelen. De penningmeester is bezig met adviseurs om de administratie te
vereenvoudigen waardoor het minder tijd kost, het bestuur neemt het advies mee.
De vergadering heeft geen vragen.
6. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaat uit Feddrik Ytsma en Ronnie Meijer.
- Mondeling verslag van de kascommissie.
Dit punt vervalt.
- Vaststelling van de jaarstukken 2018
- Decharge van het bestuur voor haar beleid en de financiën van het afgelopen jaar
Dit punt wordt in de extra te plannen ALV geagendeerd.
7. Voorstel van het bestuur met betrekking tot financieel resultaat 2018
Het saldo van 2018 zal ten laste vallen van het eigen vermogen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
8. Benoeming nieuwe kascommissieleden
Feddrik Ytsma wordt bedankt voor zijn komende inzet. Nieuwe kascommissieleden zijn:
Ronnie Meijer en Egbert Meilof. Als reserve melden zich aan Pia Hummel en O. Heukers.
9. Programma PAGO 2019
Het programma wordt doorgenomen.
10. Vaststelling contributie
Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.
De ALV gaat hiermee akkoord.
11. Vaststelling begroting 2019
Er is geen begroting gemaakt voor het lopende jaar. Het bestuur geeft aan tussen 35000
en 40000 euro te hebben begroot, met uitzondering van het grote feest waar een apart
potje voor is.
De begroting 2019 wordt door de ALV vastgesteld.
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12. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Thea Torensma
Aftredend en herkiesbaar: Inge de Priester en Jaron Koopen.
Wil Middeljans is tussentijds afgetreden.
Nieuwe kandidaat: Jose Meinsma
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
13. Beleidsvraagstukken
Voorstel toelaten vrijwilligers
De ALV geeft aan dat dit punt vorig jaar ook aan de orde is geweest en na stemming niet is
aangenomen.
Het voorstel wordt vanuit het bestuur toegelicht.
Er wordt gestemd, naar aanleiding van die stemming zal het bestuur dit punt verder
bespreken.
Niet werkend: 5 voor, 2 tegen, 1 onthoudt zich van stemming
Werkend: 3x stemmen tegen
14. Rondvraag
Dhr. Heukers vraagt waarom er geen aandacht wordt besteed aan langdurig lidmaatschap
van de PV. Het bestuur geeft aan die informatie niet te hebben. Er is een tijd geleden al
besloten dit af te schaffen.
Dirk Haanstra: oud leden geven aan al geruime tijd niet betaald te hebben, ze krijgen geen
facturen.
Wederom wordt het bestuur geadviseerd om een goed bureau in te schakelen voor
ondersteuning, om te voorkomen dat er iets gebeurt.
Bestuur geeft aan het advies mee te nemen.
Henk Benjamins wil graag een afschrift van de nieuwe statuten zodra deze klaar zijn.
Feddrik:
Naar aanleiding van het dagje Bottrop wordt gevraagd om vooraf een duidelijke
inventarisatie van de busroute zodat op basis daarvan de opstapplaats bepaald kan
worden door de leden. Er wordt aangegeven dat dit vaak aan de hand van de
aanmeldingen wordt bepaald. Het bestuur neemt dit punt mee.
Zou graag tijdig (september/oktober) op de hoogte worden gesteld of er volgend jaar weer
een skireisje wordt georganiseerd. Het bestuur zegt toe hier tijdig melding van te maken.
Bcc wordt soms niet gebruikt bij mailingen vanuit de PV. Hier wordt aandacht voor
gevraagd ook in verband met de AVG.
15. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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